
 
 
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 3 
Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas,   IS,  medzinárodne  vzťahy Miestneho   
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto                  

 
                     
                                           v  B r a t i s l a v e  2 2 .  0 3 . 2 0 1 7  

 
                    Z  Á  P  I  S  N  I  C  A   č .   2 /2 017  

 
z pracovného rokovania Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodne vzťahy,  ktoré sa konalo  
dňa 21.03. 2017 o 14,00 hod. v budove Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto, 2. poschodie miestnosť č. 224 .  

 
      Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 
Program: 

 
1. Otvorenie 
2. Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ:  

2.1.Informácia o činnosti odd. soc. služieb Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto a Detských jaslí za rok 2016 
2.2. Návrh Zásad zabezpečovania poskytovania stravovania ako podpornej služby v mestskej časti Bratislava –
Nové Mesto  
2.3.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa doby nájmu časti nebytových priestorov pre 
nájomcu - Z&T Pharma s.r.o. 
2.4.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom budovy 
Konskej železnice 
2.5. Návrh Dodatku č............k Štatútu hl. mesta SR Bratislavy   
2.6. Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ Bratislava – 
Nové Mesto.      
2.7.Návrh na schválenie výberu a uzatvorenie nájomnej zmluvy s najvhodnejším navrhovateľom spoločnosťou 
BELEMIT s.r.o. na prenájom spoločenského domu VERNOSŤ 

3. Stav vydávania časopisu Hlas Nového Mesta  
4. Hlavné ukazovatele plánu činnosti Knižnice Nové Mesto   
5. Rôzne 

  
 

K bodu 1 – Otvorenie 

 
Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. Zuzana Rattajová. Prítomní členovia komisie a  
členovia odborníci súhlasia  so zmenou programu zasadnutia komisie. Zmena programu sa dotýkala týchto materiálov:  
materiál Informácia k zámeru stavebného oddelenia  o havarijnom stave objektov dolnej stanice lanovej dráhy a 
reštaurácie Snežienka  nie ja zaradená do programu z dôvodu oneskoreného zaslania materiálu, bod 2.4.návrh na 
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom budovy Konskej železnice  
z programu sa sťahuje z dôvodu  nesúhlasu s jej prenájmom  z dôvodu absencie spoločnej diskusie, stretnutia  na úrovni 
poslancov a  starostu, chýbajúceho názoru odborníkov, akým spôsobom by sa mohli priestory Konskej železnice využiť 
a to ešte pred vydaním tohto materiálu . Ide zároveň  o vzácnu historickú hodnotu budovy( bod 2.4 programu za: 4 
poslanci, proti 1 ).Bod 4. programu sa nahradzuje materiálom Návrh pravidiel participatívneho rozpočtu mestskej časti 
Bratislava- Nové Mesto z dôvodu neúčasti Mgr. Jany Vozníkovej na  rokovaní komisie.            
Prítomní : 5 
Za :           5 okrem bodu 2.4 kde za :  4 , proti 1 
 
K bodu 2. Materiály na rokovanie MR a MZ 

 
2.1.Informácia o činností odd. soc. služieb Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto a Detských jaslí za rok 2016 . 
Informáciu podala Mgr. Iveta Marčíková, vedúca odd. soc. služieb. Komisia berie uvedený materiál na vedomie.                  
Prítomní :  6 
Za            : 6 
 
2.2 Návrh Zásad zabezpečovania poskytovania stravovania ako podpornej služby v mestskej časti Bratislava -Nové 
mesto. Návrh bol prednesený Mgr. I. Marčíkovou, ved. odd soc. služieb. Komisia berie uvedený materiál na vedomie 
a doporučuje ho  schváliť MR a MZ. 
 
 Za: 6 
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2.3.Návrh na schválenie prípadu osobitného zretela tykajúceho sa doby nájmu časti nebytových priestorov pre nájomcu  
Z&T Pharma s.r.o. Komisiu informoval pán Pavlovič, EKO-VPS. 
Za : 1 
Zdržal sa: 4 
 
 
2.4. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom budovy Konskej 
železnice sa z rokovania komisie vypúšta. Ide o dôkladne zváženie uvedenej problematiky ( nájom )vzhľadom na 
absenciu spoločného stretnutia, diskusie  na úrovni poslancov a starostu , vyjadrenia odborníkov k účelu využitia  ešte 
pred vydaním tohto materiálu . Zároveň ide o reprezentatívny a historický charakter budovy Konskej železníce, Krížna 
33, ktorá je vo výlučnom vlastníctve MČ a ktorá ma slúžiť obyvateľom tejto mestskej časti.  
 
Za          :  4 
Proti      :   1 
 
2.5.Návrh Dodatku č.........k Štatútu hl. mesta SR Bratislavy( procesný opatrovník). Komisia  doporučuje MR a MZ 
schváliť uvedený materiál.   
       Za: 6 
 
2.6 Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ Bratislava – Nové 
mesto . 
Za: 5 
Zdržal sa: 1 
 
2.7.Návrh na schválenie výberu a uzatvorenie nájomnej zmluvy s najvhodnejším navrhovateľom a to spoločnosťou 
Belemit s.r.o. na prenájom spoločenského domu VERNOSŤ.  Správa sa berie na vedomie a komisia doporučuje 
uvedený materiál schváliť MR a MZ. 
Za : 6 
 
 
K bodu 3. 
_________ 
Stav vydávania časopisu Hlas Nového Mesta. Členka redakčnej rady mesačníka Ing. Jana Škutková informovala 
komisiu a vydávaní tohto časopisu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Komisia berie správu na vedomie a žiada 
zároveň preposlať materiál ešte pre zasadnutím  MR. 
Za: 6 
 
V Bode 4.  
____________  
Pôvodne určený bod programu rokovania a to: Hlavné ukazovatele plánu činnosti Knižnice Nové Mesto  bol vypustený 
z rokovania komisie a nahradený materiálom do MR a MZ :  Návrh pravidiel participatívneho rozpočtu mestskej časti 
Bratislava – Nové Mesto.  
Za: 4 
Zdržal sa: 1 
  
Bod 5 Rôzne 

 
Bc. Mária Priečinská, riaditeľka SK Bratislava – Nové Mesto sa vyjadrila k personálnym otázkam Strediska kultúry 
a k uskutočnenému plesu.  
 
 
Rokovanie komisie ukončila predsedníčka komisie Ing. Zuzana Rattajová a poďakovala prítomným aj prizvaným za 
účasť na rokovaní komisie.   
 
Zapisovateľka:                                                                                                                 Predsedníčka komisie: 
 
Dr. Viera Rákociová v.r                                                                                                Ing. Zuzana Rattajová, v.r.                             
 
 
 


